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Il-mawra fl-Italja
Il-mawra kulturali li l-Banda Imperial għamlet
ġewwa Acquaviva Delle Fonti fil-provinċja ta’ Bari
fl-Italja, kienet ċelebrazzjoni ta’ mużika, edukazzjoni,
storja, kultura u ambjent. Kienet esperjenza millisbaħ. Kienet tinħass għaqda u ħbiberija kbira fostna.
Il-programm mużikali li l-Banda Imperial esegwiet
ġewwa l-isptar Miulli kienet ġrajja li ma nista’
ninsa qatt. Għal ftit ħin il-mużika taffiet it-tbatija
u s-sofferenza tal-pazjenti u tal-familji tagħhom.
Nisslet tbissima fuq fommhom anke f’mumenti
daqshekk diffiċli. Għidt bejni u bejn ruħi, ‘kemm
nistgħu nagħmlu ġid permezz tal-mużika...’.
Żjarat
Matul it-tieni kwart tas-sena, kellna fostna lirRothwell Temperance Band, lit-Trinity Concert Band
u l-Kor Cantamici. Kollha taw kunċerti mill-aqwa
waqt iż-żjara tagħhom f’pajjiżna. Għalkemm huma
ġejjin minn postijiet differenti tar-Renju Unit u bi
strutturi differenti minn xulxin, innotajt li għandhom
ħafna affarijiet komuni bejniethom fosthom: ilpuntwalità, id-dixxiplina u s-serjetà li biha jieħdu
l-affarijiet – tliet aspetti importanti li fihom ilkoll,
aħna nistgħu ntejbu bil-kbir.
Kollha kemm huma baqgħu impressjonati bilfaċilitajiet mużikali li għandna fil-Każin tagħna u
kellhom kliem ta’ tifħir dwar dan. Tajjeb li wieħed
isemmi li dawn f’pajjiżhom m’għandhomx il-lussu u
l-kumdità li għandna aħna. Ikolli ngħid li tant drajna
b’dawn il-kumditajiet, li qajla napprezzaw kemm
aħna furtunati li għandna dawn il-faċilitajiet.
Mwiet
Il-mewt ta’ persuni li nkun nafhom tnissel ġo
fija dieqa kbira, anke jekk xi drabi tkun taf li ma
tantx hemm tama ta’ fejqan. Hemm uħud minnhom
li tkun tiltaqa’ magħhom ta’ kuljum jew oħrajn li
matul is-snin ikollok kuntatt magħhom mill-qrib.
Għalkemm nagħmel mill-aħjar li nista’ biex fejn hu
possibbli nsellmilhom għall-aħħar darba waqt il-
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funeral tagħhom, mingħajr
ma rrid xorta nibqa’ nittama
li niltaqa’ magħhom il-Każin
kif kont imdorri nagħmel. Fost
il-membri tal-Każin li ħallewna din is-sena, tlieta
minnhom ħdimt snin twal mill-qrib magħhom.
• Vivie Schembri - mara tal-familja, li baqgħet
tagħti s-sehem tagħha fl-Għaqda tagħna sal-aħħar
nifs ta’ ħajjitha. Dejjem kont issibha tagħti daqqa
t’id f’dak li jkun hemm bżonn. Ma nkun qed
ngħid xejn ġdid jekk ngħid li l-Każin kien it-tieni
dar tagħha.
• Ġużepp Sciberras – bandist li ta servizz twil lillGħaqda Mużikali Imperial. Persuna ta’ ftit kliem
u eżemplari. Kelma żejda ma kienx jaf xi tfisser.
Dejjem wera lealtà kbira lejn il-Każin, lejn ilBanda Imperial u lejn t-tmexxija tagħha.
• Ċensu Vella – bandist għal bosta snin, li ta servizz
twil lill-Banda Imperial. Il-Każin u l-Banda kienu
l-mimmi t’għajnejh. Kien jinkwieta ħafna meta
jara l-affarijiet mhux sejrin kif suppost. Sal-aħħar
nifs ta’ ħajtu baqa’ jsegwi l-Għaqda Mużikali
li tant ħabb minkejja li saħħtu ma tantx kienet
għadha tippermettilu.
Insellem lil membri kollha tal-Każin li ħallew
din id-dinja għal ħajja aħjar matul din is-sena.
Nirringrazzjawhom għal dak kollu li għamlu b’risq
l-Għaqda tagħna tul is-snin, filwaqt li mill-ġdid
inwassal il-kondoljanzi tiegħi lill-familjari tagħhom.
Rikonoxximent il-Mellieħa
Din is-sena l-Kunsill Lokali tal-Mellieħa għoġbu
jonorani bl-onorefiċenza ‘Rikonoxximent ilMellieħa’. Din kienet possibbli biss bl-għajnuna u bilkoperazzjoni li dejjem sibt tul is-snin mingħand ħafna
nies. Għalhekk, nixtieq niddedika din l-onorefiċenza
lill-familja tiegħi tal-appoġġ ma jaqta’ xejn li dejjem
tagħtini u lil dawk kollha li matul is-snin ħdimna
flimkien b’risq l-arti mużikali ġewwa l-Mellieħa.
Grazzi lil kulħadd.
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